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Magnffi cencj o, Szanowny P anie Rektorze,

jednym z priorýetów Rządu RP w zakľesie szkolnictwa wyŻszego, zapowiedzianych

w exposé przęZ Panią Pľemieľ Ewę Kopacz, jest ułatwienie wchodzenia na ľynek pracy

absolwentom szkół vłyŻszych poprzęz umożliwienie organizacji praktyk studenckich

w administracji publicznej.

Mając na u'wadze powyższe, Rada Ministľów przyjęła Ząlecenia dotyczqce pľaktyk

studenckich w urzędach administľacji ľzqdowej oraz w jednostkach organizacyjnych

podtegłych lub nadzoľowanych w 20]5 r, Dokument ten stanowi podstawę oľganizowania

nieodpłatnych, wynikających Z progľamu studiów, pľaktyk studenckich w uľzędach

administľacji ľządowej i instýucjach im podległych |ub ptzez nie nadzorowanych. Początek

realizacjiprogramu przewidziany jest na czerwiec br.

Proponowany rządowy progľam pľaktyk studenckich w administľacji publicznej jest szansą

na zdobycie pieľwszego doświadczenia zawodowego, ale pĺzeđe wszystkim pozwoli

zakwalifikowanyrn studentom na wykoľzystanie zdobýej wiedzy i umiejętności

w praktycznym działaniu oľazpoznanie waľunków pracy w administracji. Istotnym celem jest

io*oi.z umoŻliwienie studentom spľawdzenia zdolności do adaptacji

w nowym środowisku, elastyczności zachowah oraz oceny możliwości realizacji własnych

planów zawodowych.

|Jrzędy zobowiązane są zgłosić 1 miejsce praktyk na 20 zatrudnionych pracowników.

Dotychczas pozyskano deklaľacj e organizacji 16.600 miejsc praktyk w ponad 1.500 urzędach

administľacj i rządowej .

Skutecznośó niniejszego progľamu zapewniona zostanie dzięki ścisłej współpľacy uczelni

z jednostkami administracji publicznej _ oľganizatoramipľaktyk. Podstawową kwestią będzie

pľawidłowe wyselekcjonowanie kandydatów spośród studentów kieľowanych przez Państwa
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uczelni w taki sposób, by stawiane cele W programach pľaktyk były spójne z ofeftą konkretnej

jednostki w administracji publicznej i konkľetnego miejsca (stanowiska) praktyki.

oferta praktyk studenckich będzie udostępniana od około połowy maja br. w CentralnejBazie

ofeľt Pľacy za pośrednictwem strony internetowej ąfertv.praca.gov'pl. Znajdziecie w niej

Państwo indywidualnie pľzygotowane ofeľty okľeślające miejsce, czas pľaktyki oÍaz

podstawowe infomacje o wykonywanych w czasie pľaktyki zadaniach i możliwych

do zdobyci a przez studenta kompetencjach. Na tej podstawie pracownicy uczelni

odpowiedz ialĺi za organizację pľaktyk, będą mogli wybľać ofertę, a następnie wytypowaó

studentďgľupę studentów, dla których dana ofeľta pľaktyki jest najwłaściwsza, a w dalszej

kolejności nawiązać bezpośľednią współpracę z okľeśloną jednostką administracji.

Zgłoszenia studenta na pľaktykę dokonywać będzie uczelĺia, w związku z tym dla

ujednolicenia proceduľy postępowania w zakresie organizacji pľaktyk w uľzędach zostały

Wypľacowane szczego\owe zasady współpľacy uczelni z jednostkami administracji, a takŻe

wzoÍy dokumentów pozwa\ające na efektywne zręalizowanie praktyki.

Niezwykle istotne w naszej ocenie jest, by zadania realizowanę przez studentów w procesie

praktyk odpowiadały na faktyczne potzeby okľeślone w pľogramach pľaktyk, w taki sposób,

aby opiekun pľaktyk w uczelni mőgł z całym przekonaniem potwieľdzić, Że student osiągnął

zakŁadane cele pľaktyki i nabył podczas niej okľeślone kompetencje na zakładanym poziomie.

oczekiwan a b ędzie ľównież. P aństwa o cena po zakonciěniu praktyk.

'V,ĺ załączeniu przekazuję Państwu informacje, które w mojej ocenie, pozwolą Państwu

na aktywne włączenie się w pľoces oľganizacji praktyk w administľacji publicznej. Wszystkie

wzoÍy dokumentów oraz komplet informacji o pľogľamie praktyk znajďą Państwo od 1 maja

br. ÍLa stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów bip.kprm.qov.pl oÍaz na stľonie

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lrttp://www.nauka.gov.pl/praktyki-w-

administľacji.

W przypadku, gdy prezentowane na ww. strońach infoľmacje okaŻą się niewystarczające,

wszelkie pýania lub wątpliwości pľoszę kierowaó na adľes e-mail:

prakt}ĺkiwadministľacj i@mnisw. eov.pl.

Załącznik: 
prof. Lena Kolarską-Bobins*ęą
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